
Norma Icon-5 Pikakäyttöohje

1

2

3

4

5

Kontrollinäytteen teko 
Daily Routine > Quality Control

1. Valitse Daily routine.

2.  Valitse Sampling Modes -näkymässä rivi Quality Control 
kontrollinäytteen analysoimiseksi. Valitse oikea kontrollierä 
erälistasta.  
Huomaa, että viimeinen kirjain ilmaisee kontrollin tason.

3.   Sekoita kontrolli kääntämällä putkea varovasti ylösalaisin viisi 
kertaa, ja aseta suljettu putki laitteeseen.  
Varmista, että kontrolli on huoneenlämpöinen ennen käyttöä.

4.  Analysoi kontrolli painamalla Start-painiketta.

5.  Varmista, että kontrollitulokset ovat viitearvojen sisällä. Nuoli 
osoittaa, mikäli parametri on viitearvojen ulkopuolella. Pyyhkäise 
vasemmalle nähdäksesi kontrollitasot Levey-Jennings- ja 
säteittäiskuvaajassa.

Näytteen analysointi
Daily Routine > Sampling

1. Valitse Daily routine.

2.  Valitse Sampling Modes -näkymässä rivi Human potilasnäytteen 
analysoimiseksi. Kirjoita tai skannaa näytteen tunnus (Sample ID)  
ja valitse tarvittaessa analysointiprofiili (Profile).

3.  Sekoita näyte kääntämällä putkea varovasti ylösalaisin viisi kertaa, 
ja aseta suljettu putki laitteeseen. Näytteen vähimmäistilavuus 
on 300  µl. Varmista, että näyte on huoneenlämpöinen ennen 
käyttöä.

4.  Analysoi näyte painamalla Start-painiketta.

5.   Tulkitse laitteen näytöllä näkyvät tulokset. Paina New results 
-kuvaketta päästäksesi uusimpiin tuloksiin. Valiste näytölle 
avattava tulos. Paina Menu-kuvaketta, jos haluat tulostaa, lähettää 
sähköpostilla, tallentaa tai lähettää tuloksen LIS-järjestelmään.

Laitteen käynnistäminen

Poista 
näyteputki 

laitteesta, paina 
näytön alakulmassa 
olevaa Menu-
kuvaketta ja valitse 
Shutdown.

Daily routine 
> Menu

Sulje laite Menu-
valikosta, kun sitä 
ei enää käytetä, 
esim. yön ajaksi.

Laitteen sulkeminen

Palaa 
aloitus-

näyttöön 
painamalla 
Home Screen 
-kuvaketta.

Voit siirtyä 
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-näkymään Daily 
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Sulje 
toiminto-
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Näytöllä liikkuminen

Käynnistä 
laite 

painamalla 
virtapainiketta.
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Näytteenotto
Ota laskimoverinäyte K2EDTA- tai K3EDTA-
verinäyteputkeen. Käytä BD Vacutainer (13x75 mm), 
Greiner Vacuette (13x75 mm) tai yhteensopivaa 
putkea. Sekoita näyteputkea heti huolellisesti, jotta 
antikoagulantin vaikutus alkaa. Antikoagulantti vaatii 
noin 15 minuuttia, jotta se saavuttaa tarvittavan 
vaikutuksen näytteeseen.

Ongelmatilanteet
Riittämätön näytemäärä: Tarkista, että 
näytteenottoputkessa on tarvittava määrä näytettä 
(vähintään 300 µl suljetussa putkessa). 

Ei WBC-tuloksia: Suorita de-bubbling -toiminto.  
Tee näyte uudelleen. 

Näytteenottoputki-symboli punaisella tekstillä: 
Reagenssit ovat vanhentuneet tai lopussa. Skannaa  
uudet reagenssitiedot.Huomioitavaa

Huoneenlämmössä säilytetyt näytteet on käytettävä 
8 tunnin kuluessa ja jääkaapissa säilytetyt näytteet 
(2–8°C) 24 tunnin kuluessa näytteenotosta. Anna 
jäähdytettyjen näytteiden saavuttaa huoneenlämpö 
(30 min) ennen käyttöä. Näytettä ei saa jäädyttää. 
Näytteen lämpötilan on oltava 15–28°C:n välillä. 
Älä lämmitä näytteitä edes käsissäsi. Älä sekoita 
kylmiä näytteitä. Älä sekoita näytettä useammin 
kuin viidesti. Älä ravista tai pudota putkea tai käytä 
putkisekoittajaa, homogenisaattoria tai ravistelijaa.

Liputukset
Huomautus tuloksen yhteydessä: Tulokset ovat 
viitealueen ulkopuolella.   

Lippu näytteen tunnisteessa: Virhe  
näytteenotossa tai näytteen käsittelyssä. 

Keltainen teksti: Teknistä tietoa.  
Näytteen uudelleenmittaus voi olla tarpeen. 

Puuttuva tulos:  
Tulosta ei voitu tulkita turvallisesti.

Laitteen puhdistus
Puhdista laitteen ulkopinta pyyhkimällä se kostealla 
liinalla ja pesuaineella. Pyyhkimisen jälkeen pyyhi laite 
vedellä kostutetulla kangasliinalla ja lopuksi kuivalla 
liinalla. Älä käytä alkoholipohjaisia puhdistusaineita. Tutustu käyttöohjeisiin 

ennen testin suorittamista.

Uusi kontrollipakkaus
Daily routine > Menu. Hävitä aiemmat kontrollit. Paina 
Daily routine ja Menu -painikkeita. Paina Read QR 
-painiketta, jos haluat skannata pakkausselosteen 
QR-koodin etukameralla, tai paina Load QR 
-painiketta, jos haluat tuoda kontrollitiedot USB-
muistitikulta.

Uusi reagenssipakkaus
Daily routine > Menu. Irrota letkut aiemman reagenssipak-
kauksen pulloista. Liitä letkut uuden reagenssipakkaukseen 
pulloihin. Siirry Daily routine -tilaan ja paina alakulmassa 
olevaa Menu-kuvaketta. Paina Read QR -painiketta, jos ha-
luat skannata reagenssipakkauksen QR-koodin etukameralla 
tai paina Load QR -painiketta, jos haluat tuoda reagenssi-
tiedot USB-muistitikulla. Palaa Daily routine -tilaan ja paina 
Press to Initialize System.
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